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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (5كتاب الطهارة ) - الموطأشرح: 
 عبد الكريم الخضير  :الشيخ

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 .سم

 أحسن هللا إليك . 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ءددا محمددهلل وعلددأ حلدد  وصددحب  ، ء  م علددأ أشددرن ااء يددار والمرسددل نوالصدد ة والسدد ،الحمددهلل ر رب اللددالم ن

 مل ن.أج
 . غفر لش خءا واجزه عءا خ ر الجزاراللهم ا

  :قال اإلمام يح أ
 فرجالالوضور من مس  :باب

 ن حزم أء  سمع عروة  دن الزي در يلدول: هللخلدى علدأ  وعن ع هلل هللا  ن أ ي بكر  ن محمهلل  ن عمر عن مالك 
علمدى  : مدافلال عدروة من مس الذكر الوضور،: فلال مروان ،لوضورا ن الحكم فتذاكرءا ما يكون مء   مروان

 :يلدول -صلأ هللا علي  وسلم-رة  ءى صفوان أءها سملى رسول هللا س: أخ رتءي بهذا، فلال مروان  ن الحكم
  .))إذا مس أحهللكم ذكره فل توضأ((

كءدى  :عن مصلب  ن سلهلل  ن أ ي وقاص أءد  قدال محمهلل  ن سلهلل  ن أ ي وقاص عن مالك عن إسماع ل  ن
ل: لداف ،ءلدم :فللدى: فاحتككى، فلال سلهلل: لللك مسسى ذكرك، قدالأ ي وقاص  ك المصحف علأ سلهلل  نأمس

 فتوضأى ثم رجلى. ىفلم ،قم فتوضأ
 ب علي  الوضور".إذا مس أحهللكم ذكره فلهلل وج: "عن مالك عن ءافع أن ع هلل هللا عمر كان يلول

 ور".مس ذكره فلهلل وجب علي  الوض من": شم  ن عروة عن أ ي  أء  كان يلولعن مالك عن ها
فللدى  ،يغتسدل ثدم  توضدأهللا  ن عمدر  رأ ى أ ي ع هلل :أء  قالهللا  عن مالك عن ا ن شهاب عن سالم  ن ع هلل

 س ذكري فأتوضأ.أم اولكءي أحياء   ،قال:  لأ ؟ جزيك الغسل من الوضورما أأ تي يا ل : 
رأ تد  بلدهلل أن طللدى مدر فدي سدفر فهللا  دن ع : كءدى مدع ع دهللافع عن سالم  ن ع هلل هللا أء  قالعن مالك عن ء

قددال: إءددي بلددهلل أن توضددأى لصدد ة  ،: إن هددذه لصدد ة مددا كءددى تصددل هافللددى لدد قددال  ،صددلأالشددمس توضددأ ثددم 
 .ص تي، فتوضأى وعهللى لثم ءس ى أن أتوضأ ،لصبح مسسى فرجيا

  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
 الوضور من مس الفرج :باب

 .-هللا رحمه–وفي الباب ما ذكره مالك  ،ثىن ذكٍر أو أنم ،اأو دبرً  والفرج أعم من أن يكون قباًل 
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 ن حزم أء  سمع عروة  ن الزي ر يلول: هللخلى علأ مروان  دن  وعن ع هلل هللا  ن أ ي بكر  ن محمهلل  ن عمر "
فلال  ،ما علمى هذا: فلال عروة، فلال مروان: ومن مس الذكر الوضور ،ون مء  الوضورالحكم فتذاكرءا ما يك

إذا مس )) :يلول -صلأ هللا علي  وسلم-ل هللا  ءى صفوان أءها سملى رسو: أخ رتءي بسرة ممروان  ن الحك
 ."(أحهللكم ذكره فل توضأ(

بحن معحين والترمحذ  اصحححه أحمحد و  ،سرة في نقض الوضوء من مس الذكر صحححه ممحم محن أاحع العلحمديث بح
؛ ألنححه اححو قاتححع بعضححهم بسححبب مححروان هفيححوطعححن  ،هو وممححم مححن أاححع العلححم صحححح ،قطني والبيهقححيوالحححاكم والححدار 

بسحبب محا ورد  وعلحى كحع ححال الخحال  فحي المسح لة ،: أنحه   يحتهم فحي الححديثلكن قال عروة الحراو  عنحه طلحة،
 ((.إذا مس أحدكم ذكره فليتوض ))سرة فيه الوضوء فيها انا في حديث ب

سح  رأسحك أو سعنحي كمحا لحو مي ((إنمحا احو بضحعة منحك))فقحال:  ،عن محس الحذكرسئع وفي حديث طلق بن علي 
خحر، واألكثحر علحى اآولذا اختلف أاع العلم فحي تحرميأ أححد الححديثين  ؛رملك أو صدرك أو ظهرك فهو مزء منك

 حبيبة وأبي اريرة وغيراما.ألن له شوااد من حديث أم علي؛ سرة أرمأ من حديث طلق بن على أن حديث ب
 ؛طلححق بححن علححيلحححديث  اورأوه ناسححخً  ،مالححك والشححافعي وأحمححد األئمححة الثالثححة -سححرةحححديث بأعنححي -وقححال بمقتضححاه 
 يبنححي واححو -عليححه الصححالة والسححالم-، وطلححق بححن علحي قححدم علححى النبححي سححرة أسححلم  عححام الفححتأ، بألنحه متحح خر عنححه

 اذا قول األئمة الثالثة. ،ة ناسخسر ، فحديث بيعني في أول الهمرة ،المسمد
أن منهم من يرى  ،لحديث طلق بن علي؛ امطلقً ذكر   ينقض الوضوء أو الواإلمام أبو حنيفة يرى أن مس الفرج 
محن محس ))وفحي روايحة  ((إذا محس أحكحم ذكحره فليتوضح ))سحرة يث بححد ،سحرةحديث طلق بن علي صار  لححديث ب

األمححر عححن  صححار  لهححذا ((إنمححا اححو بضححعة منححك))وحححديث طلححق  ،األمححر األصححع فيححه الومححوب ((ذكححره فليتوضحح 
 .-رحمه هللا-إلسالم يميع إلى اذا ك ن شيخ او ، بابإلى ا ستحالوموب 
والعمححع  ،سححرة أرمححأ، فحححديث ب، فححاذا أردنححا التححرميأاواححو متحح خر أيًضحح ،أ مححن حيححث الصححناعةسححرة أرمححفحححديث ب

، لكن المقرر عند أاع العلم أنحه سرة مت خر على حديث طلقبوحديث  ،-عليه الصالة والسالم-باآخر من قوله 
ألنححه إذا أمكححن  ؛وقححدم علححى القححول بالنسححخ ،قححدم عليححه ،ن النصححوت تعححين علححى القححول بححالترميأإذا أمكححن الممححم بححي

إاححدار للححنت  واححومثلححه النسححخ  ،التححرميأ فهححو عمححع ب حححد النصححينوأمححا  ،ام فمعنححاه أننححا نعمححع بالنصححين مًعححالممحح
 اآخر.

؟ أم  يتصحور احذا  ؟والمطلحقلكن اع يتصور تقدم الصار  والمخصت والمقيد علحى المصحرو  والمخصحوت 
، األصححع أن يحح تي المطلححق ثححم يحح تي مححا تي اللفححا العححام ثححم يحح تي مححا يخصصححهباألصححع أن يحح  لححيسخححوان تحح ملوا يححا إ

ولحذا  ؟نعحم ؟احذا األصحع فحي البحاب ؟بهذا المتصور ليس ،النهي ثم ي تي ما يصرفه وأيقيده، األمر بالحزم والمزم 
اححو المتقححدم علححى العححام، اححذا قححول معتبححر عنححد ممححم مححن أاححع نححم بعضححهم القححول بالتخصححيت إذا كححان الخححات مي

بحاللفا العحام محا محراده  ثحم أردفحه ،ألن المحتكلم حينمحا تكلحم بحاللفا الخحات ؛ألنحه متح خر ؛افيكحون العحام ناسحخً  ،العلم
ون محن العحام الحذ  أريحد بحه أو يكح ؟بمحا تقحدم فيكحون محن العحام المخصحوتاع المراد بحه الخصحوت  ؟باللفا العام
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ذا قلنا ..،ا؟ يعني   يكون عام  لخصوتا ن كان متقدمً : وا  : احذا عحام مخصحوت بمحا نقحول اننظر إلى الخات وا 
 أن يتقدم الخات.أنه   مانم على تقدم، واألكثر 

لخفحححين وليلحححبس ا)) ،ن فحححي المدينحححة لمحححن   يمحححد النعلحححينبقطحححم الخفحححي -عليحححه الصحححالة والسحححالم-حينمحححا أمحححر النبحححي 
عليححه -وقححد شححهداا مححن لححم يشححهد مححا قالححه  ذلححكوفححي عرفححة بعححد  ،مقيححد بححالقطم اححذا الكعبححين(( وليقطعهمحا أسححفع مححن

محن لحم يمحد النعلحين )): محاء بلفحا مطلحق ،المدينةب -عليه الصالة والسالم-لم يحضر قوله ن م -الصالة والسالم
لكحن  ،قيحدمو عنحدنا مطلحق  ،ايكحون القطحم منسحوخً  ئحذٍ وحين ؟بحاإلطال  :بحالقطم أو نقحول :فهع نقول ((فليلبس الخف

حمحع  ؟تقحدم المقيحد ولحو المطلحق علحى المقيحد فحي مميحم الصحور، يعنحي احع قاعحدة حمحع المقيد متقدم على المطلحق
ن نقحول ، الصحار  والمصحرو  ،ومثلحه مححا عنحدنا ،العحام علحى الخحات فحي مميحم الصحور فحي مثحع احذه المسححائع وا 

 ،إلحى مثحع احذا الكحالميلمئحون لت خر إ  أنه في فحرو  المسحائع قحد الممهور   ينظر إلى التقدم وا دكان التقعيد عن
، لكحن اآن ار  تاريًخح  يختلف الحنابلة عن غيرام في حمع المطلق على المقيد فحي مثحع قطحم الخحف إذا لحم نعح

بعحد بعرفحة وعحدم ذكحر القطحم  ،منهحا -عليه الصالة والسالم-األمر بالقطم في المدينة قبع خرومه  ،عرفنا التاريخ
، لكحن لالتححاد فحي الحكحم والسحبب ؛المطلحق علحى المقيحد علحى المحادةيحمحع  :لحم نعحر  التحاريخ لقلنحا ، يعني لوذلك

حمحع بحتحى عنحد محن يقحول  ؟احع يقطحم الخحف أو   يقطحم ،ئمة في القطماألولذا اختلف  ،عرفنا المتقدم والمت خر
ألنحححه اتححححد الحكحححم  ؛ريخ فحححي مثحححع احححذه الصحححورةلحححم نعحححر  التحححا بحححع   أعحححر  محححن يخحححالف لحححو ،المطلحححق علحححى المقيحححد

 ؟لمحاذا ومحد خحال  ،لكحن اآن ومحد خحال  ،با تفحا حمع المطلق علحى المقيحد فاذا اتحد الحكم والسبب  ،والسبب
 ،:  وآخحرون يقولحون  ،من القطم   بد، فيرى ممم من أاع العلم أنه المطلق ومد الخال  لت خر ،لت خر المطلق
لححو ومححد التقييححد لمححا مححاء الححنت المطلححق  ،:  ا يحمححع المطلححق علححى المقيححد؟ قححالواطيححب محح ،إلححى القطححممححا يحتححاج 

 بظاار؟ أم غيرظاار اآن ، من لم يشهد ولم يحضر النت المقيدبحيث شهده  امت خرً 
فحي الحكحم والسحبب يحمحع المطلحق علحى اتححدا يعنحي  ،محع المطلحق احذا صحورة محن أربحم صحورعندنا اآن صورة ح

ومثلحه لحو  ،الخحال  ا محم تح خر المطلحق ومحدميعني   سحي ،وأن أحدام مت خر، لكن لما عر  التاريخ اقً اتفاالمقيد 
مححن أاححع العلححم مححن   يحمححع العححام علححى  ،ونصححوا علححى اححذا فححي بححاب العححام والخححات ،الخححاتعححن تحح خر العححام 

فححي المسحح لة أن يتقححدم  ، اإلمححراء الطبيعححي األصححعوانححا تحح خر المصححرو  وتقححدم الصححار  ،الخححات إذا تحح خر العححام
ديث طلحق وأن حح ،اآن عرفنحا التحاريخ نحن، الخات والمقيد مثع العام والمطلق مم ،الصار المصرو  ويت خر 

ممححا  ،عححر  تححاريخ ورود الححنت بتححاريخ إسححالم الححراو  اححو ي  ؟ حينئححذٍ فكيححف العلححم  ،سححرةبححن علححي متقححدم علححى حححديث ب
محاء وقح  بنحاء المسحمد وذاحب  ،محا لحزم المدينحة لمحا أسحلم اوأن طلًقحسحيما    ،وتقدمهسالم الراو  إيعر  به ت خر 

 .ا،   أبدً ذلكنه تحمله بعد : إما يقال ،إلى قومه
 طالب:.......

طلحق صحار  شحيخ اإلسحالم يحرى أن مثحع ححديث  ،موب إ  أن يومد صحار و او األصع عند الممهور أنه لل ، 
 النقض.عتم مالك والشافعي وأحمد يرون واألئمة الثالثة كما سم ،ولو تقدم عليه ،لألمر

 طالب:.......
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علحححى  وحححديث طلحححق مبححقٍ  ،أ بحححه حححديث بسحححرة أنححه ناقحححع عححن األصحححعرميعنححي ممحححا يحح ،اححو محححرمأ مححن المرمححححا 
واحو أقحوى  ،واحو متح خر ،سحرة أرمحأ محن كحع ومحهبححديث  ،أرمأ من كحع ومحهواو  ،اذا من المرمحا  ،األصع

 نعم. ،مهور أاع العلمعمع به م ،معمن حيث الصناعة والع
، وأبححو حنيفححة يححرى تححرميأ ألئمححة الثالثحة كلهححم علححى العمححع بحها ،بسححرةولحذا األئمححة الثالثححة كلهححم علحى العمححع بحححديث 

 مبق على األصع.؛ ألنه طلقحديث 
قدال  ،من مس الذكر الوضور، فلال مروان: الوضور"هللخلى علأ مروان  ن الحكم فتذاكرءا ما يكون مء  يقول: 
ل على أن المهحع بحبعض د، عروة؟ عروة بال شك أمأعلم مروان اآن أيهم  ،اذاما علم   "ا علمى هذاعروة: م

وقد  ،  سبيع إليهااإلحاطة بمميم العلم  إذ ،نبز به، و  يتنقت بسببهعلى العالم و  ي   ةالمسائع   يدخع النقيص
 بومه.على عروة  ةفي اذا نقيص، وليس كما او معرو  ،د الفاضع  يومد عن يكون عند المفضول ما

إذا )) :يلول -صلأ هللا علي  وسلم-سرة  ءى صفون أءها سملى رسول هللا ي ب: أخ رتءفلال مروان  ن الحكم"
كمحا  ،إنما يكون ببحاطن الكحفواإلفضاء  ((إذا أفضى))لحديث  ؛وبباطن كفه ،يعني بال حائع "ذكره(( أحهللكممس 
محححن محححس فرمحححه )) :حتيحححال الوضحححوء محححن محححس الحححذكر، بعحححض الروايحححا ححححال ا ، علحححى كحححع أاحححع الل حححة ذلحححكقحححرر 

 فاذا مس القبع أو الدبر يتوض . ،رالدبفيلحق به  ،حديث أبي اريرة وغيره من ((فليتوض 
 طالب:.......

لذريعحة مسحه بشحهوة  ا، لكحن سحد  فحي ححديث طلحقكمحا  ،بضحعة منحكاحو و أنحه م سحول ونظيحف المسح لة مفترضحة  ، 
 ؟بشهوة، نعم فيرى أنه   ينقض الوضوء إ  إذا مس ،بالشهوة ذلكعضهم يقيد ب ،ءفيخرج منه شي
 طالب:.......

ومعلحوم أن المحس محا يمكحن أن  ،ألن كلهحا بضحعة منحك ؛فر   هفي ما ،طلقفي حديث فر  بين رمله وذكره  هفي ما
  .كان بحائعيس ل عنه إذا 
 طالب:.......

واذا يستدل به من يقول بحنقض  ،الرمع يمس ذكره في الصالة بحائعنعم ، م في الصالة   بد أن يكون بحائعنع
 وعلى كع حال مسه بحائع لم يقحع أححد محن ،حائعب هحديث طلق على مسمن مس الذكر، ويمكن حمع الوضوء 

  أاع العلم بنقض الوضوء به، نعم؟
 طالب:.......
فحي  محا ذلكوما أشبه  ،وقبلة المحرم ،لطفعمس ذكر الطفع كقبلة اعلى طهارته،  با ٍ  الم يكن نمسً  مس ذكره إذا

 .-رحمه هللا-ه ، اذا الذ  يظهر من كالمشهوة على ما سي تي بالقبلة
مصلب  ن سدلهلل "عمحه  "وحهللثءي عن مالك عن إسماع ل  ن محمهلل  ن سلهلل  ن أ ي وقاص عن مصلب": يقول

يعنحي  "حدال قرارتد  لللدرحن"يعنحي أبحاه  ": كءى أمسك المصحف علأ سلهلل  ن أ ي وقاص ن أ ي وقاص أء  قال
سددىال سدلهللفلدد"تححح  اإلزار  ذلكالمقصحود بح "ىفاحتككدد"يتبححم  ،ضحب  عليحهأ بكسحر السححين األولحى اححو  ": لللددك مست

احذا  "فلمدى فتوضدأى ثدم رجلدى ،قال: قم فتوضدأ ،: فللى: ءلمقال مصلب" حائع يعني بال "بكفك ذكرك"أفصأ 
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 ا، وفيحه أيًضحوسحعد أححد العشحرة المبشحرين بالمنحة ،س الحذكريحرى الحنقض بمح -رضي هللا عنحه- ايدل على أن سعدً 
 : قم فتوض .قال له ذلكول ،يرى أنه   يمس القرآن إ  طاار اأن سعدً 

أحهللكم ذكدره فلدهلل وجدب  إذا مسكان يلول: " وحهللثءي عن مالك عن ءافع أن ع هلل هللا  ن عمر" :الخبر الذ  يليه
 ،والمحراد بحه الوضحوء الشحرعي ،فقحد ومحب عليحه الوضحوء ،امرفوًعح بن عمحراروى الخبر عن  والبزار "علي  الوضور

يعنحي وسحخ  ،بممحرد غسحع اليحدين إنمحا يسحتلزمه قحذر الحذ  لوضحوء الل حو  ا ،؟ ألنه   مومب للوضوء الل حو  لماذا
 فدل على أن المراد الوضوء الشرعي. ،أو نمس و  مومب له

 "  كان يلول: "من مس ذكره فلهلل وجب علي  الوضورشم  ن عروة عن أ ي  أءوحهللثءي عن مالك عن ها" :يقول
عليححه -عححن النبححي  اوبل ححه الخبححر مرفوًعحح ،لكنححه بعححد أن علححم ،مححا علمحح  اححذا :خبححر السححابقالعححروة الححذ  قححال فححي 

عحن عائشحة  ارواه البحزار مرفوًعح ،" واحذا كسحابقهالوضحوءمن مس ذكره فقد ومب عليحه " ،أفتى به -الصالة والسالم
 .-رضي هللا عنها-

 -عبحد هللا بحن عمحر- رأ دى أ دي" : دن شدهاب عدن سدالم  دن ع دهلل هللا أءد  قدالاوحهللثءي عدن مالدك عدن " :ثم قال
يا  :فللى ل "ي تسع ثم يتوض   ؟"الغسل من الوضور -يكفيك- ؟ل : يا أ تي أما  جزيك، فللى يغتسل ثم  توضأ

والتحداخع  ،محن محنس واححدوعبادتحان  ،ألن ال سحع وضحوء وزيحادة "الغسدل مدن الوضدور -يكفيك- أما  جزيكأ تي 
 ى.فتدخع الص رى في الكبر  ،في مثع اذا معرو 

د"يمحز  ويكفحي  ":  لدأقال ؟أما  جزيك الغسل من الوضور" ف أو يحلتنظ اأو عمحدً  اسحهوً  "أمدس ذكدري  اولكدن أحياء 
اححو فححي صححالة كمححا له لوالمسحح لة مفترضححة فححي شححخت توضحح  وضححوء، أثنححاء ال سححع "فأتوضددأ" ذلححكومححا أشححبه  ،دلححك

 بن عمر. اكصنيم  ،يعيد الوضوءثم اغتسع فوقع  يده على فرمه مثع اذا  ،ال سع الكامع
أن الوضحوء ألنه معرو   ه بالوضوء؛يتوض  بعد غسله الذ  افتتح رآهأباه لما سالم إنما كان سؤال  :يقول البامي

كمحا  ،امحع أو يحؤخر غسحع الحرملين، الوضحوء الكلصحالةه ل، ثم يتوض  وضوءالكامع أن ي سع يديه وذكره وما لوثه
يعمم بدنه بالماء على محا سحي تي، بعحد احذا   يحتحاج إلحى ثم  ،المقصود أنه يتوض  ،نعم ،ماء في بعض الروايا 

 وضوء.
ف مابحه ب نحه  ؟والوضحوء تقحدم قبحع ال سحع ،البامي يرى أن سحؤال سحالم ألبيحه عحن إعحادة الوضحوء كيحف يعيحد وضحوء

واألصحع الوضحوء  ،ه الحذ  حصحع قبحع ال سحعانحتقض وضحوؤ  ألنحه بمحس ذكحره "فأتوضدأأمس ذكدري  اولكءي أحياء  "
 ه السابق فيعيده بعد ال سع.وضوء فاذا مس ذكره نقض ،اذا السنة ،قبع ال سع

 طالب:.......
 ، سحعالالحدث األكبر محا يرتفحم إ  ب ،فيعاد ،نقض  بمس الذكر ،وضوء طهارة شرعية ،عنده وضوءاذا او  ، 

: تكفينحي يقحولوافترض أنه ما او متوضح   ،، نضأ الماء على رأسه سع إذا مضى بعضهكن حتى الل ،معرو 
 ،ثححم مححس فرمححه ،مححاء علححى مححا ،ثححم شححقه األيسححر ،وغسححع شححقه األيمححن ،، فنضححأ المححاء علححى رأسححهالطهححارة الكبححرى 

ا، اآن المس لة دقيقة الكن كونه ناقًض  ،مس الذكر ناقض :ولنق كر نحاقض آن احع محس الحذا ،المسح لة دقيقحة ،مد 
  ؟للوضوء أو ناقض لل سع
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 طالب:.......
  ؟و  ينقض ال سع
ثم غسع شقه األيمحن وشحقه األيسحر قبحع أن يكتمحع ال سحع محس  ،أفاض الماء على رأسه اشخًص  اآن افترضنا أن

 .انتقض وضوء الداخع في اذا ال سعألن ال ؛لكن عليك أن تتوض  ،ال سع ما عليه ،كمع ال سع :ذكره، نقول
 طالب:.......

  .دا البامي ما له كالم و ،   يستو 
 طالب:.......

صحالة ثحم له ل، ويتوضح  وضحوءاو المس لة مفترضة فيمن ي تسع ال سع الكامع ي سع فرمه وما لوثه ، ، يشقما 
، علحى خحال  فحي المسححتحب يعيحد الوضحوء ذلحكفحاذا مححس ذكحره بعحد  ،مسحهإلحى  يحتحاجيفحيض المحاء علحى بدنحه و  

 .نعم ،معرو  ،الطهارة الص رى في الكبرى بكمالهادخع يعني ت
 أحسن هللا إليك 

 الوضور من ق لة الرجل امرأت  :باب
ل الرجد ة لدق  " :حهللثءا عن مالك عن ا ن شهاب عن سالم  ن ع هلل هللا عن أ ي  ع هلل هللا  ن عمر أء  كان يلدولو 

 ".  هلله فللي  الوضور فمن ق ل امرأت  أو جسها ،امرأت  وجسها   هلله من الم مسة
  لة الرجل امرأت  الوضور"."من ق  :   أن ع هلل هللا  ن مسلوهلل كان يلولعن مالك أء   لغ
  لة الرجل امرأت  الوضور"."من ق  : ا ن شهاب أء  كان يلولعن مالك عن 

 وذلك أحب ما سملى إلي.: قال مالك :قال ءافع
   ،النسحخاحو مومحود فحي أكثحر  لكحالم كلحه التعقيحب احذا محااحذا ا النسحخ،علحى أنحه   يومحد فحي أكثحر اذا،  مقلوب
 يومد.

فظ علأ  ن عمر يحااهل كان ن هذه لص ة ما كءى تصل ها، يلول: إ : ن عمراهل في قول هذا يسأل يلول: 
 ص ة الضحأ أو ال يحافظ؟
محم  كحان يصحلي لكنحه محا ،بعد أن طلع  الشمس وقضاء الفرائض   يدخع في النهحي ،الصالة بعد طلو  الشمس

ا لمححن فمسحح لة الصححالة بعححد طلححو  الشححمس وارتفاعهحح ،ولححو افترضححنا أن الشححمس قححد طلعحح  وارتفعحح  ،طلححو  الشححمس
ثحم صحلى  ،من ملس في المصحلى حتحى تطلحم الشحمس)) :لثبو  الخبر افيها تبعً  ملس في المسمد مس لة مختلف

 إلى أخره. ...((ركعتين
حديث   يسلم من كحالم وال ،وعليها الثواب المرتب ،بعد ارتفا  الشمساناك صالة  :فالذ  يثب  اذا الخبر يقول

تطلححم  وأنهححم يملسححون بعححد صححالة الصححبأ حتححى ،لمححا شححرل حححال األبححرار -هللارحمححه -بححن القححيم الححذا  ؛ألاححع العلححم
: إنهحم يملسحون بعحد صحالة الصحبأ ثحم إن فقحال ،انتقحع إلحى وصحف ححال المقحربينثحم  ،ثم يصلون ركعتين ،الشمس

ن شاء واءشا  ملحا؟في  ما أم، اع اناك ملحا وا انصرفواصلوا وا 
 طالب:.......
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 ،ثم انصرفوا ،بالنسبة لألبرار أنه إذا طلع  الشمس صلوا ركعتين كيف يقول ا، إذً أيهم أرفم درمة؟ المقربون أرفم
ن شاء واإن شاءوبالنسبة للمقربين   ؟صالةبدون  وا انصرفواصلوا وا 

 طالب:.......
  يعنحي  ،الضححى فحي أول الوقح  صحالةوكحون األبحرار يصحلون  ،لصالة الضحى ت خيراا أفضع بال شحكبالنسبة 

فهم ينصحون ب ن يصلوا  ،أن األبرار يزاولون من أعمال الدنيا ما يزاولون  :، األمر الثانيأن المقربين   يصلونها
بينمححا المقربححون تفرغححوا  ،فيتركواححا ،ادنيححاام عنهححبحح مور ال ينشحح لوا لححئ ؛لضحححى قبححع أن يخرمححوا مححن المسححمدصححالة ا
  .الضحى صالةينسون سو  و  يتصور منهم أنهم  ،األمر لهذا

 طالب:.......
ن ثب  الخبر  ،أقع األحوال تصلى بنية الضحى  . فضع هللا واسمفوا 

 
 : -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 : الوضور من ق لة الرجل امرأت ابب
 :ن ا ن شهاب عن سالم  ن ع هلل هللا عن أ ي  ع هلل هللا  ن عمر أء  كان يلولعن مالك عحهللثءي يح أ " :يقول

َسدار يعنحي الحواردة فحي آيحة الوضحوء  :المالمسحة ""ق  لة الرجدل امرأتد  وجسدها   دهلله مدن الم مسدة  }َأْو اَلَمْسدت م  الءِّت
احذا األصحع فحي  ،طحرفين أن تكحون بحين ،واذه الصي ة تقتضي صي ة المفاعلة ، مس مالمسةً  [( سورة النساء34)]

محن محن طحر  واححد؟  سحافر فحالن احذا محن طحرفين أو ،سحافرفقيع:  ،لكن قد ترد من طر  واحد ،صي ة المفاعلة
 من طر  واحد. ويراد بها وقوعها ترد ، المقصود أن اذه الصي ةذلكالنعع ك ، طار  طر  واحد

لمحس  :وانا ،، فهو مس ومسيسمسس    :لاناك في الذكر قا مس والمس أو   تختلف؟لالمالمسة تختلف عن ال
إذا محس ))أعحم محن أن تكحون باليحد ؟ المالمسحة أم ما اي؟ او او أممس والمالمسة لفهع المس غير ال ،مسةومال

"نهحي طيحب  ؟مسحةس والمحس والمالمحلفهحع يختلحف ال [( سورة النسحاء34)] }َأْو اَلَمْست م  الءِّتَسار  :وفي ((أحدكم امرأته
َسددار فححي قولححه:  ،لممححا با" ألن مححن أاححع العلححم مححن يححرى تخصححيت المالمسححة عححن بيححم المالمسححة  }َأْو اَلَمْسددت م  الءِّت

 .من باب المقابلة ،األص ر واألكبر لتكون اآية مشتملة على الحدثين [( سورة النساء34)]
التحي أومحب هللا العلماء من الصحابة فمن بعحدام فحي معنحى المالمسحة  اختلف" :بن عبد البر في ا ستذكارايقول 

َسدار بقولحه  ،راد الصحالةبها الوضوء لمن أ دونحه ممحا  محا :وقيحع ،الممحا  :فقيحع [( سحورة النسحاء34)] }َأْو اَلَمْسدت م  الءِّت
 ،المالمسحة ؟  واحع يشحترل فيحه اللحذة أو ؟مس خات باليد أو بسائر البدنلثم اع ال ،اهوشبهمثع القبلة  ،يمانسه
الحذ     ،واحو مقتضحى محذاب أبحي حنيفحة ،لق أو تختت بالمما  كما قاله بعضهماع تط ،مختلف فيهاالمس لة 

 ،ذلححكس ومحا اححو أعظحم محن محلوال ،، أو تتنحاول المحس باليححدامحس مطلًقححلوال ،بحالمس -نقحض الوضححوء-يحرى الحنقض 
فيححرى أن وأمححا الشححافعي  ،ثححم يختلححف احؤ ء فيشححترل مالححك وأحمححد الشححهوةمالححك وأحمححد والشححافعي، كمحا يقولححه الثالثححة 

المالكية في المطا ،  ا حتيالعلى  -الشافعية يعنأ -ولذا يؤكدون  ،ب يراابشهوة و  امس ناقض للوضوء مطلقً لال
مس ولو لحصع ال ،الشافعية ولو من غير شهوة ،ألنهم يشترطون الشهوة ؛عندام مشكلة في المطا  والحنابلة ما
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 اوالطوا  تتسلسحع المسح لة قحد يكحون ركًنح ،حة الطوا عدم صيتبعه م ذلكثم بعد  ،الوضوء انتقضمن غير شهوة 
 فهم يشددون في اذا. ،كان اإلسالملركن من أر 
مرأتدد  أو جسددها   ددهلله فلليدد  ا فمددن ق ددل ،وجسددها   ددهلله مددن الم مسددة "ق لددة الرجددل امرأتدد : بححن عمححراانححا يقححول 
؟ وخحت عليحه وضحوء ليس أمعليه وضوء لو لمسها برمله  ،باليد دون سائر البدن ذلكم خت ذلكومم  "الوضور
وعنحد  ،عليحه الوضحوء نعحم مقتضحى قحول الشحافعية أن؟ عليه وضوء أم ليس ومته عليه وضوء، لو لطم ز باليد ذلك

 فر ينتقض الوضوء أو   ينتقض؟والظ طيب إذا مس الشعر  وضوء عليه، مالك وأحمد 
 طالب:.......

األكثححر علححى أنهححا فححي حكححم لكححن  ،  بححين أاححع العلححمخححالالفححر علححى ، الشححعر والظألنهححا فححي حكححم المنفصححع ؟لمححاذا
 ألنها في حكم المنفصع. المنفصع؛

 يحنث؟ أم  ه على ظهراا يحنث ووضم يد ،مثاًل شاة  سأ  يمطيب إذا حلف 
 طالب:.......

فحي  :قلنحامحا ؟ لمحاذا ،فوضحم يحده فحو  رأسحهاإذا حلحف أ  يمحس امرأتحه  ؟الشحعر فحي حكحم المنفصحع :محا قلنحا ؟لماذا
 لمالك. ااألعرا  عند األكثر خالفً والنذر مبنية على األيمان ؟ نعم حكم المنفصع
 "لول: "من ق لة الرجل امرأتد  الوضدورأن ع هلل هللا  ن مسلوهلل كان ي  لغ وحهللثءي عن مالك أء  " :بعد اذا يقحول

ألنححه مححن  "ضددور"مددن ق لددة الرجددل امرأتدد  الو  هواححذا مححن بححاب إضححافة المصححدر إلححى فاعلحح ،امرأتححه مفعححول للمصححدر
 ؟ يشترل أم  لذة يشترل في القبلة ال [( سورة النساء34)] }َأْو اَلَمْست م  الءِّتَسار مشمول 

 طالب:.......
  ؟قبلة بدون لذة، لكن اع يتصور ةما يحتاج لذة و  شهو  ،عكس عند الشافعيةال ، 

 طالب:.......
 كيف؟

 طالب:.......
نعحم يتصحور أن  ،الشحو  مومحودفأما إذا قدم  من سحفر  ،كان  مريضة اي إذا  او أقرب ما يكون  ..........

 نعم. ،ذلكأو ما أشبه  ،أو في حالة مرض ،لخاطراا ايقبع الرمع امرأته بال شهوة مبرً 
 ،ألنحه مالمسحة وزيحادة "من ق لة الرجل امرأت  الوضور" : ن شهاب أء  كان يلولامالك عن عن وحهللثءي " :يقحول

وأنححه عنحد الثالثحة اللمححس  ،ل أاحع العلحماوعرفنحا أقححو  ،مححس عرفنحا حكمحهالال ؟حكحم الملمحوس فمححاس لالمحاحذا بالنسحبة 
 ،وأن المالمسة يحراد بهحا الممحا  ،أبي حنيفة   ينقض وعند ،ينقض الوضوء على خال  بينهم في اعتبار الشهوة

 ؟فماذا عن الملموس ،بالنسبة لالمس ااذ
إذا ومحد  الشحهوة محن ، هومحد  شحهوة محن الملمحوس انحتقض وضحوؤ  إذا ، يعنحياءالالمس والملموس عند مالك سحو 

هوة مححن الملمححوس فححاذا ومححد  الشحح ،؟ ممكححنمححا يمكححن أوالملمححوس يمكححن يشححتهي يعنححي  ،انححتقض الوضححوء مححسالال
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 ،وةو  ينحتقض ملمحوس عنحد أحمحد ولحو ومحد منحه شحه ،وعنحد الحنابلحة محس عنحد اإلمحام مالحك،صار حكمه حكحم الال
 قوال أاع العلم في اذه المس لة.أ ه، اذقو ن كالمذابين وعند الشافعي
 ،مححعوالححنت محت ،ذمححةلل واألبححرأ ،عهححدة الوامححب بيقححين اححو األحححولوالخححروج مححن  ،مطلححوب ا حتيححالفححال شححك أن 

 وأقوال الصحابة مثلما سمعتم.
أمحا  ؟ل أبحي حنيفحةن احذا محرمأ لقحو : إاحع نقحول ،صالةلوخرج ل ،قبع بعض نسائه -عليه الصالة والسالم-النبي 

وبالنسبة لقحول مالحك وأحمحد  ،مس بشهوة أو ب ير شهوةلينتقض بال :الذ  يقول ،على مذاب الشافعي اكونه قاضيً 
 ،محتمححع -لفححا اآيححة-واللفححا  ا حتيححالوعلححى كححع حححال  ،لمححذاب أبححي حنيفححةنتصححار اححو ظححاار فححي ا و  ،احتمححال

ن ك ،وفهمه كثير من الصحابة على أنه ممرد اللمس أنه  ابن عمر وغيره يرون  ،يرى أنه المما بن عباس اان وا 
وقحد  ،نحه صحلى وانتهحىإ :قحالشحخت أن للعبادة مطلوب، لكن لحو قحدر  فا حتيال ،واو قول األكثر ،ممرد اللمس

فحال يحؤمر باإلعحادة  ،واألدلحة محتملحة ،أمحره باإلعحادة يحتحاج إلحى نحت قحاطم للعحذر ،أو مسحها ذلحكقبع زومته قبحع 
 -عليحه الصحالة والسحالم-لكن تقبيحع النبحي  ،أما إلزامه فال ،اذاإلى إن كان يسترول  ،ا حتيال من باب إ  حينئذٍ 

  .بعض نسائه
 طالب:.......

 ،واآيححة محتملححة ،يقطححم الكححالم ،يقطححم العححذر ءبححد مححن شححي اإللححزام   آخححر، ءواإللححزام شححي ،ءشححي ا حتيححالمسحح لة 
  .عب  نه ق  كو  ا  يسلم من مقال أيًض  اوالنت أيًض 
 طالب:.......
بعححد  يواححو يصححل ،مسحح  قدمححهوكونهححا  ،مححا يلححزم ،مححا يلححزم أن يكححون مححن غيححر حائححع ،الححنت فيححه كححالمفيححه كححالم، 

أمحا األمحر باعحادة الصحالة  ،محا ذكرنحاوأقحوال األئمحة مثل ،مثلما سمعتمالمس لة محتملة أن خوان المقصود يا إ ،ذلكك
 وا حتيححال ،واآيححة تحتمححع األمححرين ،والنصححوت كمححا سححمعتم محتملححة ،و  نححت قححاطم ،فححال بححد فيححه مححن نححت قححاطم

براء الذمة  ؟نعم .عهدة الوامب بيقين اذا أمر مطلوبوالخروج من  ،وا 
 طالب:.......

 .مثلما فهم ابن عباس ،صير فهم من اآيةي
 وع؟أم تلت ر مثل التط ؟سائل يسأل عن صيام سى من شوال هل ال  هلل ف ها من الءية :يلول

 .خات ءألن اذا شي ؛مطلوبمن الس  أما تمييز كونه  ،    يلزم ك يره من التطوعا لتبييلما بالنسبة أ
مدن  اسدت  ك ف يصدوم ف ،ور الحمهلل ذلكعلأ واستمر  ،ق ل رمضان اويترك  وم   اثم إذا كان الشخص يصوم  وم  

 ؟شوال
صحيام ا ثنحين  تحدخع فحي ،يام البحيضتدخع في ص اًض واي أي ،ود، الس  تدخع في صيام داالس  تدخع في اذا

 ،متداخلححة فهححي عبححادا  ،محؤدٍ وبعضححها  لهححا مححؤدا ، لحيس بعضححها مقححضٍ ك ،مححن محنس واحححداححذه أمححور  ،والخمحيس
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
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 اللمل في غسل الجءابة :باب
كدان  -صدلأ هللا عليد  وسدلم-عن مالك عن هشام  ن عروة عن أ ي  عن عائشدة أم المدنمء ن أن رسدول هللا 

 هدا ف خلدل  ،ثدم  دهللخل أصدابل  فدي المدار ،ص ةلثم توضأ كما  توضأ ل ،إذا اغتسل من الجءابة  هللأ بغسل  هللي 
 علأ جلهلله كل .ض المار يثم يف ،ثم يصب علأ رأس  ث ث غرفاى   هللي  ،أصول شلره

 -علي  وسدلم صلأ هللا- ن شهاب عن عروة  ن الزي ر عن عائشة أم المنمء ن أن رسول هللا اعن مالك عن 
 من الجءابة. ق ل من إءار هو الفركان يغتس
ثدم  ،لك عن ءافٍع أن ع هلل هللا  ن عمر كدان إذا اغتسدل مدن الجءابدة  دهللأ فدأفري علدأ  دهلله اليمءدأ فغسدلهااعن م

ثدم  ،ثدم غسدل  دهلله اليمءدأ ثدم اليسدر   ،وءضدح فدي ع ءيد  ،ثم غسل وجهد  ،ثم مضمض واستءثر ،غسل فرج 
 المار. فاض علي ثم أغتسل وأ ،غسل رأس 

فلالى: لتحفن علأ رأسها ث ث حفءداى مدن  ،عن غسل المرأة من الجءابةسئلى أن عائشة  عن مالك أء   لغ 
 ولتضغث رأسها   هلل ها. ،المار
 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 اللمل في غسل الجءابة :باب

وْا    :-مع وعال-يقول هللا  ء ب ا َفاطَّهَّر  ءت ْم ج  ء ب دا : ه تعحالىبحدليع قولح ،اغتسحلوايعنحي  [ورة المائحدة( سح6)]}َوا تن ك  }َواَل ج 
ل وْا   .[( سورة النساء34)] إتالَّ َعا ترتي َس ت ٍل َحتََّأ َتْغَتست

أن رسدول هللا حهللثءي يح أ عن مالك عن هشام  ن عروة عدن أ يد  عدن عائشدة أم المدنمء ن " :فيقول بعد احذا
يعنحي شحر   ،شحر  اغتسحع ؟أو إذا شحر  ،أو إذا فحر  ،إذا أراد :نقحولاع  "كان إذا اغتسل -صلأ هللا علي  وسلم-

 ،ي سحع فرمحه مذلكحثم بعد بدأ ب سع يديه  " هللأ بغسل  هللي " سببية (منح)يعني بسبب المنابة ف ،بال سع من المنابة
خل ثددم  ددهلل"مخححرج للوضححوء الل ححو   "صدد ةلثددم توضددأ كمددا  توضددأ ل"كمححا عنححد مسححلم والترمححذ  والشححافعي وغيححرام 

ثدم يصدب " او  يمحب اتفاًقح ،والتخليحع مسحتحب "أصدول شدلر رأسد "أ  باألصحابم  "أصابل  فدي المدار ف خلدل  هدا
 ،يعنححي التثليححث ،ا، قححال النححوو  : و  نعلححم فيححه خالًفححففيححه اسححتحباب التثليححث فححي ال سححع "علددأ رأسدد  ثدد ث غرفدداى

نعلحم فيحه  :  ، فيقحول النحوو  مسحتحب ،ذلكأليسحر كحوا ،اي سع شحقه األيمحن ثالثًح ،ايعني كونه يفر  على رأسه ثالثً 
ثددم  ، يدد  هلل"يعنحي يعمحم البححدن بحدون تكحرار  ،:   يسححتحب التكحرار فحي ال سححع، فقحالإ  محا تفحرد بححه المحاورد  اخالًفح
 "ر علأ جلهللهالما" يعني ي سيع "يفيض" ا من   يشترل الدلكذيعني ي سيع الماء على ملده كله، استدل به "يفيض
الحدلك محن مسحمى  :المالكيحة يقولحون  ،علحى أن الحدلك   يحدخع فحي مسحمى ال  سحع و  ال  سحعبهذا الممهحور فيستدل 
 ،ومثلححه الوضححوء ،شححتراطه لصحححة ال سححعايعنححي   يقولححون بلزومححه و   ،الححدلك :الممهححور   يقولححون بينمححا  ،ال سححع

ولحو لحم يحصحع معحه  ،ع إلحى بدنحه، غسحله المطحر يعنحي إذا وصح: غسحله العحر  ، يقحالذلحكوالل ة فيها ما يدل على 
 دلك.
 .-رضي هللا عنها-يعني حديث عائشة  ،يعني ال سع ،ذلكرو  في  اذا أحسن حديث :بن عبد البرايقول 
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صلأ -أن رسول هللا  عائشة أم المنمء ن ن شهاب عن عروة  ن الزي ر عن امالك عن عن وحهللثءي " :ثم قحال
 ،بتسكين الحراء :بن التينا، الفر  قال يعني بسببها "هو الفرق من الجءابةكان يغتسل من إءار  -هللا علي  وسلم

م البحامي أنحه وزعح ،: الفحتأ أفصحأ وأشحهرومحوز بعضحهم األمحرين، قحال النحوو   ،بفتحهاورويناه  ،الفْر   ؟يكون ماذا 
 يعني الفتأ. ،الصواب
يدل على  ،وكالم العرب بالفتأ ،بالفتأ والمحدثون يسكنونه ما حكاه األزار  عن ثعلب وغيره الفر    همستند ولعع

يعنحي كونحه أفصحأ   ينفحي أن يومحد ل حة  ؟احو الصحواب أمأفصأ : أنه   يومد سكون، يعني أيهما أولى أن يقال
 الصواب يدل على أن ما عداه خط . وكونه او ،حة بالسكون يغير فص
كححالم  ،بغريححواححو  ،إلسححكان مائححة وعشححرون رطححاًل اوالفححْر  ب ،سححتة عشححر رطححاًل بححن األثيححر أن الفححر   بححالفتأ ا حكححى
  ؟يعني كم رطع ،آصم قال النوو : وكذا قال الممااير، ثالثة ،آصمثالثة  : الفر  وعند مسلم قال سفيان ،غريب

 طالب:.......
الفحر   :محا تقحول نعحم ،فحاذا قحورن وزنحه بكيلحه ،وزنحه واححد، المحاء المحاءنعحم ، إذا كان من مادة واحدة ما يت ير لكنه
فمححا  ،المححاء وزنحه واحححد ،المحاء مححا يت يحرمححن لكحن  ،ءمحن كححع شححي رطححاًل أو سححتة عشحر  ،ءمحن كححع شحيآصححم ثالثحة 

وما ذكره أاع العلحم  ،و  واو قول الممااير كما قال النو  ،كما قال سفيان في صحيأ مسلمآصم الفر  بين ثالثة 
 .ستة عشر رطاًل صم اآثة ثالال اإذً  ،ألن الصا  خمسة أرطال وثلث ؟من أنه ستة عشر رطاًل 

، سحع محن إنحاء احو الفحر   محن المنابحةوانحا ي ت ،من أنه كان ي تسع بالصا  -عليه الصالة والسالم-ما ماء عنه 
فحال  ،ن إنحاء احو الفحر  عائشة مو أنه ي تسع او  -حديث في الصحيأ في البخار  وغيره-يعني ماء في الحديث 

  يلزم ألنه  ؛  يختلف مم كونه ي تسع بالصا آصم ن اذا اإلناء الذ  فيه ثالثة كونه ي تسع م اوأيًض  ،إشكال
 بين اذا وذاك. اختال فال  ،اإلناءاذا أن يستوعب مميم ما في 

 دهللأ فدأفري "بسحببها يعنحي  "وحهللثءي عن مالك عن ءافع أن ع هلل هللا  ن عمر كدان إذا اغتسدل مدن الجءابدة": يقول
ثددم  ،افيغسدله"فيصحب علححى اليمنحى  ،اإلنحاء باليسحرى يكفح  يعنححي  ،اليمنحى هعلحى يحدأفححر  صحب  "علدأ  دهلله اليمءدأ

وما  ،وقد مضى الكالم على حكم المضمضة وا ستنشا  "ثم مضمض واستءثر"معلوم أنه بشماله ال "غسل فرج 
 ثددم"فحي ال سححع بححالوموب فححي الوضححوء يقححول با سحتحباب يقححول وبعححض مححن  ،مححن قبححع أاحع العلححم قيحع فححي حكمهمححا

ه ذائذواحذا محن امتهاداتحه وشح ،يعنحي ر  المحاء فحي عينيحه "ثم  ءضح في ع ءي "؟ ابن عمر اذا من "غسل وجه 
 .تحريهو احتياطه و 
و   ،ولحه شحذائذ حملحه عليهحا شحدة التححر   ،بحن عمحر علحى النضحأ فحي العينحين أححدا: لم يتحابم ابن عبد البرقول ي 

ولحححو كحححان الحامحححع عليهحححا التححححر  والتثبححح   -الة والسحححالمعليحححه الصححح-النبحححي عحححن محححاء  شحححك أن الزيحححادة علحححى محححا
يزيحدون فحي أنهحم عحنهم يعنحي بعحض أاحع العلحم أثحر  ،محاء فحي الشحر  يبرر الزيادة على محا ، اذا  ، نعموا حتيال

 العشر مرا . إلى حديصلون أن إلى بع على األربم  ،الوضوء على الثالث
  يخرمهم إلحى  ذلكن إ :مترممون الويقول  ون،يزيد مالعراقي أنه بن دقيق العيد، وترممة الحافااماء في ترممة 

 -رحمحه هللا-! يعني شحيخ اإلسحالم ؟ا حتيال في مثع اذا، لكن اع ا حتيال ذلكبع الحامع على  ،دا حيز ا بت
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 فا حتيححال فححي تححرك اححذا ،أو فعححع محظححور ،ا حتيححال إذا أدى إلححى تححرك محح مور :يقححول بححن القححيمعنححه افيمححا نقلححه 
، يعنحححي كحححون احححو بصححححيأ محححا ، احححذا احتيحححال،  ،هم إلحححى حيحححز الوسوسحححة وا بتحححدا احححذا   يحححدخل :يقحححول ،ا حتيحححال

بقححي مححا أنححا  :، يقححولأن ي سححع العضححو أكثححر مححن ثححالث مححرا الشححخت أعمححى اححع يبححرر لححه العمححى وعححدم اإلبصححار 
أنحححه و الححذ  يحححرى العضححو  المبصححر معحححرو  ،حتحححالأ نححا ف ،العضحححو مححا اسحححتوعب اسححتوعب  أنحححا  ،بقحححي بقعححة ،ءشححي

لحه لحيس أو  ذلحكلحه  ،عممح  العضحو بالمحاءمزم أني أإلى أن غسع يد ، أ يقول: أنا لكن الكفيف  ،استوعبه بالماء
 ؟ذلك

مححا بقعححة أنححا  هاحتمححال فيحح :ألنححه يقححول ؛حتححى أقطححم أنححي غسححل  العضححو كححاماًل  غسححعأ أنححا   أدر  وأنححا  :الححذ  يقححول
  ؟عب ما استو أو استوعب  اع  ،أدر  عنها

 طالب:.......
الحذ  ينبهنحا إلحى مثحع احذا أنحي حضحر  وضحوء  ااحذر غسحلة واحو شحاك فحي اسحتيعاب العضحو؟ لكن اع تعتب ،نعم

م إذا خشي أ  يسحب  ذلك ومم ،ويزيد على المشرو  بحمة أنه أعمى ،مكفوفي البصر ،الكبار يعني ،بعض الكبار
ذا كان التردد بين الث ،سو  يسب  بالثالث افقطعً  افترضحنا أنحه لحو ، و فليقتصر على الحثالث ،وما زاد عليها ،الثوا 
يمعلححه  ثالثًححااححع غسححع العضححو مححرتين أو ألنححه إذا شححك  ؛ثححم عممححه فححي الثالثححة ،أتححم غسححله فححي األولححى والثانيححةمححا 
اب قطحم محن بح ةثحم أراد أن يزيحد رابعح ا؟ ألنحه إن كحان فحي الحقيقحة غسحلها ثالثًحلمحاذا ،ثالثًحا؟ يمعلها ارتين أو ثالثً م

الشححك خححرج إلححى حيححز البدعححة، لكححن إن كححان فححي الحقيقححة غسححلها اثنتححين ولححم يححزد علححى ذلححك فهححو مححا زال فححي دائححرة 
نفر  بحين الوضحوء  لماذا ،لكن الوضوءاستيقن، على ما  يبني ،ثالث أماذا في الصالة في التردد ركعتين  ،السنة

؟ ألن األقححع لححيس لمححاذا ،ألنححه متححيقن ؛علححى األقححع ي: يبنححنقححول ؟اثالثًحح أمتححردد اححع صححلى ركعتححين اححذا ؟ والصححالة
امعلهححا أنححه مححرتين، شححك   لكححن لححو توضحح  مححرتين أو ثححالث  ،علححى األقححعاسححتيقن الحقيقححة أنححه فححي لححو تبححين  ،شححر ب

لكحن لحو فحرض أنهحا  ،محرتين محرتينتوضح   -عليه الصالة والسحالم-النبي  ،ألنه لو فرض أنها مرتان شرعية ؛اثالثً 
  .تردد بين بدعة وسنة الزم السنة ولو كان  أقعت إلى حيز البدعة، فكونكث وزد  رابعة خرم  الحقيقة ثالفي 

 طالب:.......
 لكن الوضوء لو نقت مرة ما بطع. ،عةألن الصالة باطلة لو نقت ركألنه مستيقن؛ على األقع  أ  يبني

 طالب:.......
 ،بطححعمححا الوضححوء لححو نقصحح  مححن ثححالث  ،تكصححالألنححك لححو نقصحح  مححن العححدد بطلحح   ؛ا نصححوتيهححالصححالة ف ، 

ردد بححين تححتححردد بححين سحنة وبدعححة غيححر كونححك تتفكونححك  ،توضح  مححرتين مححرتين -عليححه الصححالة والسححالم-وسحنة النبححي 
 ؟فهم  القصد ،حيحة وصالة باطلةصالة ص

ا ألن مثححع اححذ ؛حيححز السححنة إلححى الوسوسححةعححن يخححرج  ذلححكثححم بعححد  ،خححرآعليححه شححك  ويبقححى أنححه اححذا الشححك يبنححي
كحع بحدايا   ،يوسحوسلحئال  ؛تكحرر محم اإلنسحان عليحه أن يقطحمإذا   سحيما  ،ممحز  دونحه  الحذ ا حتيال في القدر 
 ا  الموسوسين كلها بسبب اذا.بداي ،الموسوسين من اذا

 هل تصوم سى من شوال ق ل اللضار أم بلهلله؟  ،من رمضان هذه تسأل تلول: عل ها قضار
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ن كان ،اذا او المرمأشاء ، بما تتنفع ثم  ،تصوم ما عليها من وامب ،   ....وا 
 طالب:.......

 . ، خرج وقتهاخالت خرج وقتها ، ،  
 لوجوهلل أوساخ تحتاج إلأ إزالتها؟ : إذا احتاج اللضو إلأ غسل أكثريلول

 يلتبس المشرو  ب يره.لئال  ؛األولى أن ي سع اذه األوساخ قبع شروعه في الوضوء
 طالب:.......

أمحال  ،أفحر  علحى يحده اليمنحى ،ال سحع محن أمحع إدخالهحا فحي اإلنحاء ، سحع الوضحوءباحو  ما ،ه اليمنىغسع يد ،نعم
  .غسع الكف ،او ب سع الذرا  ما ،او ب سع الوضوء اذا ما ،قبع الشرو  في المطلوب  سع يده اليمنىفاإلناء 

واذا من  ،اء في عينيهيعني ر  الم "وءضح في ع ءي  ،ثم غسل وجه  ،مضمض واستءثر ثم ،ثم غسل فرج "
معححرو  اححذا  ،اححذا الوضححوء ،المححرفقين مححم "ثددم غسددل  ددهلله اليمءددأ ثددم اليسددر  " ولححم يتابعححه عليححه أحححد ،احتياطححه

ولححم يححذكر غسححع  "ثددم اغتسددل"يعنححي مسححأ برأسححه  "ثددم غسددل رأسدد  ،ثددم اليسددر  "الوضححوء الححذ  يتقححدم علححى ال سححع 
وماء ت خير غسع الحرملين  ،صالةله لتوض  وضوء ،وضوءالسنة بتقديم غسع الرملين مم ال ماء ألنه  ؛الرملين

 ه.،   سميا إذا كان المكان فيه طين وما أشبهمن المكانوا نتقال بعد ال سع 
 اذا عطف تفسير . "ثم اغتسل وأفاض علي  المار"اذا تفسير لح)اغتسع(  "وأفاض علي  المار"

رأسدها لتحفن علأ  :فلالى ،ل المرأة من الجءابةعن غسسئلى وحهللثءي عن مالك أء   لغ  أن عائشة " :ثم قال
 . "ولتضغث رأسها   هلل ها ،ث ث حفءاى من المار

  ني فهو إسناد قو .بل :إذا قال مالك :، قال سفيانفي شرل الزرقاني قال: بالغاته صحيحة ،لك أنه بل هعن ما
الحفنحا  ممحم حفنحة و  "حفءداى: تحفدن علدأ رأسدها ثد ث فلالى ،عن غسل المرأة من الجءابة سئلىأن عائشة "

بححن اقححال  رأسددها" ولتضددغث"الحفيححة والحثيححة بمعنححى واحححد  ،المححاءمححن اليححدين  عءمححوالحفنححة  ،سححمدا مثححع سححمدة و 
يعنححي تحركححه  ،ليححدخع فيححه المححاء ؛بححبعضبعضححه ك نهححا تخلحح   ،معالمححة الشححعر باليححد عنححد ال سححع : الضحح ث:ثيححراأل

ليصحع  "يصع إلحى البشحرةلو  ،ليداخله الماء :قال مالك""   هلل ها"ى أصوله لكي يدخع الماء إل ،تخل  بعضه ببعض
محححن غتسحححالها كا الحححيضالمححرأة محححن  اغتسحححال: الحححكيقحححول اإلمححام م ؟لكحححن اححع يلحححزم نقحححض الشححعر ،إلححى بشحححرة الححرأس

أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن عند  ووقد أنكر  عائشة على عبد هللا بن عمر  ،فال يلزمها نقض الشعر ،المنابة
لكنححه  ،ومححاء األمححر بححنقض الشححعر ،بحلححق رؤوسححهنفليحح مران : حتححى قالحح  ،ذلححكالنكيححر عليححه فححي   دوشححد ،ال سححع

 ،محاء الحنقض فحي ححديث لعائشحة و،وقحد أنكحر  عائشحة علحى عبحد هللا بحن عمحر  ،ا سحتحبابمصرو  علحى سحبيع 
مححه علححى الشححعر وعد ،ولححذا يحمححع بعضححهم الححنقض علححى الشححعر الكثيححف الكثيححر ؛ومححاء عدمححه فححي حححديث ألم سححلمة

لكحن إنكحار عائشحة  ،واذه كبيرة شعراا خفيحف فحال يحتحاج إلحى نقحض ر،ألن اذه ص يرة السن شعراا كثي ؛الخفيف
 نعم. ،يدل على أنه غير  زم وعلى عبد هللا بن عمر 

 واجب الغسل إذا التلأ الختاءان :باب
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-عفان وعائشة زوج الء ي   ن شهاب عن سل هلل  ن المس ب أن عمر  ن الخطاب وعثمان  ناعن مالك عن 
 ."مس الختان الختان فلط وجب الغسلإذا ": كاءوا يلولون  -صلأ هللا علي  وسلم

عن مالك عن أ ي الءضر مولأ عمر  ن ع  هلل هللا عن أ ي سلمة  دن ع دهلل الدرحمن  دن عدون أءد  قدال: سدألى 
مثدل  ؟مثلدك يدا أبدا سدلمةمدا هدل تدهللري  :فلالدى ؟سدلمدا  وجدب الغ -صلأ هللا علي  وسدلم-عائشة زوج الء ي 

 وز الختان الختان فلهلل وجب الغسل".يسمع الهلليكة تصرخ فيصرخ ملها، إذا جا الفروج
صدلأ -موسدأ ااشدلري أتدأ عائشدة زوج الء دي  ن سل هلل عن سدل هلل  دن المسد ب أن أبداعن مالك عن يح أ  

إءي اعظم  ،رفي أم -سلمصلأ هللا علي  و -اخت ن أصحاب الء ي علي : للهلل شق فلال لها -هللا علي  وسلم
: الرجل يص ب أهلد  ثدم يكسدل عء  أمك عء  فسلءي عء ، فلال كءى سائ    ما ؟فلالى: ما هو ،ب  أن أستل لكت 
 ال عدن هدذا أحدهلل  أال أسد :فلال أ و موسأ ااشلري  ،: إذا جاوز الختان الختان فلهلل وجب الغسل، فلالىوال  ءزل
 .اأ هلل   بلهللكت 

ااءصاري سدأل  هللعن ع هلل هللا  ن كلب مولأ عثمان  ن عفان أن محموهلل  ن ل  عن يح أ  ن سل هلل عن مالك 
إن أ دي  دن كلدب  :يغتسل، فلال لد  محمدوهلل: ، فلال زيهللزيهلل  ن ثا ى عن الرجل يص ب أهل  ثم يكسل وال  ءزل

 ق ل أن يموى. ذلكعن إن أ ي  ن كلب ءزع  :فلال ل  زيهلل  ن ثا ى ،  ر  الغسلكان ال
 .اوز الختان الختان فلط وجب الغسلإذا ج": أن ع هلل هللا  ن عمر كان يلولافع عن مالك عن ء

 : -رحمه هللا تعالى-يقول 
 واجب الغسل إذا التلأ الختاءان  :باب

 ختان الرمع وختان المرأة. 
سل هلل  ن المس ب أن عمر  دن الخطداب وعثمدان  دن عفدان عن شهاب  حهللثءي يح أ عن مالك عن ا ن"يقول: 

يعنحي  "إذا مدس الختدان الختدان فلدهلل وجدب الغسدل": كداءوا يلولدون  -صلأ هللا عليد  وسدلم-ء ي وعائشة زوج ال
ن لححم يحصححع إنححزال  يعنححي موضححعه مححن  "الختددان"الرمححع موضححم القطححم مححن الرمححع مححن ذكححر  "إذا مددس الختددان"وا 

ن لم  "وجب الغسل فلهلل"األنثى  إذا " :الترمحذ  بلفحا وفحي روايحة ،والمحراد بحالمس واإللقتحاء الممحاوزة ،يحصع إنحزالوا 
 ؛ليس المحراد بحه حقيقحة المحس ،اإليالج ذلكوالمراد ب "ان الختانإذا جاوز الخت": فلالى"وست تي اذه الراوية  "ماوز

حصحع اإليحالج  افحاذ ،واحذا أمحر مممحم عليحه ،ال سحعمنحه : لحو حصحع المحس محن غيحر إيحالج   يلحزم ألنهم يقولون 
إذا ملححس بححين )) :-عليححه الصححالة والسححالم-قولححه  ومثححع اححذا الخبححر مححم ،لححم يحصححع إنححزالومححب ال سححع حينئححٍذ ولححو 

ن لحم يعنحي  ((شعبيها األربم ثم مهحداا فقحد ومحب ال سحع المحاء )) :فعلحى احذا احو ناسحخ للححديث الصححيأ ،ينحزلوا 
ولحه لكحن ق، ومفهومه أنحه   غسحع ب يحر إنحزال، يعني الماء الذ  او ال سع من الماء الذ  او اإلنزال(( من الماء

ن لحم  ،لحم ينحزلن يعنحي وا   ((فقد ومب ال سحع ثم مهداا إذا ملس بين شعبها األربم)): -عليه الصالة والسالم- وا 
الممهححور نصححوا علححى  ،عامححة أاححع العلححم ذلححكمنسححوخ كمححا نححت علححى  ((المححاء مححن المححاء))فحححديث  ،يحصححع إنححزال

 في سننه. ذلكنت على  ا، والترمذ  أيًض ذلك
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ونحت  ،ذلحكبعحد  مفهومهحا أنحه نسحخ ،كحان رخصحةالتنصيت عليه أن الماء من المحاء  اماء أيًض  ،وماء التصريأ
 الترمذ  وغيره. ذلكعلى 

" فالترمحذ  "بينحا علتحه فحي الكتحاب :وفحي علحع المحامم قحال ،والترمذ  لما روى الحديث فحي مامعحه بحين أنحه منسحوخ
ث العمحع لكنحه محن حيح ،الححديث ثابح  ،  محن حيحث الثبحو  ،ة محن حيحث العمحعو  شك أنه عل ،سمى النسخ علة
 به النسخ علة.

مة  ن ع هلل مولأ عمر  ن ع  هلل هللا عن أ ي سل" سالم بن أبي أمية "روحهللثءي عن مالك عن أ ي الءض" :قالثم 
تالطفحه  "؟ فلالىما  وجب الغسل -صلأ هللا علي  وسلم-: سألى عائشة زوج الء ي الرحمن  ن عون أء  قال

"مثلددك مثددل   ثحم أمابحح ،نعححم ؟ألنحه مححا يحدر  السححبب  ؛ :ك نحه قححال "؟ةمددا مثلددك يددا أبددا سددلمهددل تددهللري " أو تعاتبحه
ذكحر  ،ممحم ديحك علحى زنحة عنبحة، "مثلدك مثدل الفدروج يسدمع الهلليكدة"فرخ الحدماج  ،الفروج على زنة تنور الفروج"
جاوز الختدان الختدان "إذا  ؟السبب يدر  ما و  ،يصيأ معها "الفروج يسمع الهلليكة تصرخ فيصرخ ملها"الدماج 

 ؟أن  مثلك مثع كذا :يحسن أن يقال لكع مستف ٍ فهع  ،ماء يس ل ،اذا مستف ٍ  "وجب الغسل فلهلل
 طالب:.......

إنسحان   يحتحاج إلحى السحؤال، احع يمحاوب  ،الححد اخلونحا نتنحزل إلحى احذالسؤال، يعني كون اإلنسان   يحتاج إلى 
 ((ه  يعنيح من حسن إسالم المحرء تركحه محا))و اذا السؤال   يهمك؟ :أو يقال ،إذا عر  منه أنه يتعلمعن سؤاله 

 ا، سح ل شحيخً ةشحر ايمحاوز الععمحره    ،فحي المرحلحة ا بتدائيحة ،ا بتحدائيحصحل  لطالحب فحي عحين انا قضية  ،نعم
حلحق شحعر  يا شيخ ما حكحم فقال له: ،لكن في أول التعليم الكبار يدرسون حتى في ا بتدائية ،من أاع العلم اكبيرً 

ن كاالشيخ: ثم قال  ،الصبي بكى ،؟ استدعاه الشيخ وضربهأم  شعر  هصدره في ،الصدر؟ اذا عمره عشر سنين
 ما أريد الضرب. ،اإلمام أحمد يطلي مسده بالنورة، قال: أنا أريد اذا

 ،يس ل سحؤال الكبحارفما يمنم أن ي تي الص ير  ،ما أريد الضرب ،اذامثع اذا، أنا أريد أنا أريد  ،اذه قصة واقعة
ألنحه قلحد محن   علحم  ؛عائشة تعاتب أبا سلمة بهذا الكحالم": -رحمه هللا-بن عبد البر ايقول  ،ذلكلكن السبب في 

 ؛الختحانينالتقحاء فكحان أبحو سحلمة   ي تسحع محن  ،-صحلى هللا عليحه وسحلم-والعلحم عنحداا لمكانهحا محن النبحي  ،له به
، ويحتمحع أن يكحون احذا العتحاب احذا قحول ،احذا سحبب المعاتبحة ((محن المحاء المحاء)) :لراويته عحن أبحي سحعيد ححديث

 محا ،وميحهاحتمحال البحامي، واحو واذا قالحه  ،عبد البراألول قاله ابن  ،، اذا قاله الباميقبع بلوغهألن سؤاله كان 
واححد   تييح ،ينمحن بعحض المفتح اتسحمعونه كثيحرً اآن  ،واحذا يحصحع ،فعاتبتحه ،  يحتحاج إلحى مثحع احذا ،ازال ص يرً 

إذا غلحب علحى الظحن أن السحائع لحه  هأن و  شك ،" يماب بمثع اذا  يعنيه كه مار "من حسن إسالم المرء ت ،يس ل
بحع لحو ومحه بكحالم يردعحه عحن مثحع  ،وغيحر العلحم يصحر  عحن المحواب ،مقصد أو له اد  من سحؤاله غيحر العمحع

عحن كونحه يعحر  أن  فضاًل  ،اذا األصع ،يميب مفتيعلى الاألمر لكن إذا خفي  ،كان من األدب المطلوب ،اذا
ب نححه إذا حصححع فححي  ((لمححاء مححن المححاء))ا: بقولححهممححم بعضححهم  ،إلححى اححذا السححؤال ، أو لححه حامححةاححذا يريححد أن يححتعلم

اع علحى المحرأة محن غسحع إذا احتلمح ؟  كما سي تي، ((نعم إذا اي رأ  الماء)) لمنام أنه   غسع إ  من اإلنزالا
 فال غسع إ  من الماء، اذا قال به ممم من أاع العلم.  ((  الماءذا رأنعم إ))قال: 
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عبد هللا بن قيس  "وحهللثءي عن مالك عن يح أ  ن سل هلل ااءصاري عن سل هلل  ن المس ب أن أبا موسأ" :يقول
اخددت ن "يعنححي صححعب علححي  ": للددهلل شددقفلددال لهددا -صددلأ هللا عليدد  وسددلم-أتددأ عائشددة زوج الء ددي "األشححعر  
فححي مثححع اححذه  يعنححي الموامهححة "فددي أمددر إءددي اعظددم أن أسددتل لك بدد  -صددلأ هللا عليدد  وسددلم-الء ددي  أصددحاب

   األسحئلة فيهحا محن التصحريأ محابعحض األسحف نسحمم محع  محرأة أو العكحس، ومحم   سحيما محن ر  ،األسئلة صعبة
النحاس  السؤال فحي الهحاتفإذا كان  ،العينينفي  الحياءنعم  ،من بعض النساءيعني  ،الرمال يصرل به الرمال مم

فحاذا  ،شحعبة محن شحعب اإليمحانالحيحاء محن اإليمحان،  أن الحياء له نصيبه من اإليمحان،لكن يبقى  ،راحتهم ي خذون 
 الرمحع محم ،اسحماعه،   يحتمحع ما اي بقليلحة ،أسئلة وكثيرة ا تي أحيانً ييعني  ،تصريألأمكن  التكنية فال داعي ل

أن  إءدي اعظدم" :يقحولواحذا  ،أن يقحول المحواب  يسحتطيم يخمحع وهللا  الة أحياًنحتكرر ما يرد عليه من اذه األسئ
و  فحي أ   ،بوالسحؤال محن وراء حمحا ،واحي مح مورة بالحمحاب ،احي أم المحؤمنين علحى كحع ححالنعحم  "أستل لك ب 

لحامححة إذا نعححم عنححد ا ؟يصححير مححاذا ،قفححون عنححد البححاب ويسحح لون ي، يسحح لون، -إن شححاء هللا-إشححكال  هفيحح مححا ،إشححكال
 ،علحى احذه القضحية عنحي مسح لة لهحا لفظحان كالامحا يحدلي ،انحاك حامحة لكحن محا ،  بد منه ذلكدع  الحامة إلى 

اواحد صريأ  يعني من األدب أن يكنى علحى األلفحا   ،يقوم مقامهاآخر و  ،يستحيا من النطق به ءيعني شي ،مد 
لكحن إذا دعح  الحامحة إلحى  ،نعحم ،اقبيًحح النفسحه شحيئً  وأن   ينسحب اإلنسحان ،معرو  فحي الشحر واذا  ،المستبشعة

أنحا علحى  :الراو  ما يمكحن يقحول ،: او على ملة عبد المطلبقال ،لبيعني عندنا في قصة أبي طا ،  مانم ذلك
، للحامحة الداعيحة إنحي زنيح  :محاعز كلهحم قحالوا لكحن الحرواة كلهحم فحي قصحة ،يسو  الكحالم بلفظحه ،ملة عبد المطلب

 الحمد هلل شفاء العي السؤال. ،شممقام اذا اللفا المستبيومد لفا يقوم و   ،لحامةاقام   فاذا ،لتصريأل
عءد  أمدك فسدلءي  كءدى سدائ    مدا" محن مثحع احذا عنحد الحامحة إليحهألن الحيحاء الشحرعي   يمنحم  "؟هو ما :فلالى"

أمهححا  المححؤمنين  -ة والسححالمعليححه الصححال-و  شححك أن زومححا  النبححي  : "فانمححا أنححا أمححك"وفححي صحححيأ مسححلم "عءدد 
وز الختدان إذا جدا :الدى، فل ءدزل وال"يفتحر  "ثم يكسل"يعني يمامم زومته  ": الرجل يص ب أهل فلال أ و موسأ"

 ."الختان فلهلل وجب الغسل
ن لم اذا " :يقول ابن عبد البر فحي الصحي ة  لحم ترفعحه ،ظحاار -عليحه الصحالة والسحالم-ترفعحه عائشحة إلحى النبحي وا 

 ؛عائشحة أن قولهحا حمحة علحى الصححابة المختلفحينتحرى ألنحه محن المححال أن  أن له حكم الرفم بحالمعنى؛ ر إ ظاا
 ؟صححع بححين خححال  الصحححابة برأيهححاكيححف تف، ف-عليححه الصححالة والسححالم-أصحححاب النبححي  اخححتال ألنححه شححق عليححه 

وورد عنهحا  ،المختلفحين ابةعلى الصححمة وقولها  رأيهاعائشة أن ترى ألنه من المحال أن  ؛: له حكم الرفميقول
 ؟نعم ،مثع اذا مرفو  عند أحمد والترمذ  وغيرام

 طالب:.......
وحصحححع معهحححا ومعحححه غسحححع  ،-عليحححه الصحححالة والسحححالم-وقحححد عاشححح  محححم النبحححي  ،  يومحححد عنحححداا نحححتيمكحححن أ  

 في ال سع. ءيمكن أن نتصور أن عائشة ليس عنداا شي   ،يمكن ما ،بامتما  وانفراد
 ..طالب:.....
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؟ فيمحا محثاًل  ترمأ قحول عائشحة وا   قحول أبحي بكحر فحي الم حاز  يعني  ،يخفىفيما  ،  في المعاشرة ،يخفىفيما  ، 
 . الرماليما يخت الرمال يرمأ قول فيما يظهر ف ،يخفى ترمأ قول عائشة

 .و  شك أنها أعر  "ابلهللك أ هلل   اال أسأل عن هذا أحهلل   :فلال أ و موسأ"
أ عثمان  ن عفان مول"الحمير  المدني  "مالك عن يح أ  ن سل هلل عن ع هلل هللا  ن كلبوحهللثءي عن " :ثم قال

ءدزل   الو ثدم يكسدل   سأل زيهلل  دن ثا دى عدن الرجدل يصد ب أهلد"صحابي ص ير  "ااءصاري  أن محموهلل  ن ل  هلل
 دي  دن : إن أفلدال لد  زيدهلل  دن ثا دى  در  الغسدل، : إن أ ي  دن كلدب كدان الفلال ل  محموهلل ،تسلغي: فلال زيهلل
 ،احذا فيحه دليحع علحى أن الناسحخ قحد يخفحى علحى بعحض الصححابة "ق دل أن يمدوى"يعنحي رمحم  "ذلدكعدن كلب ءزع 

 ،عشحر رضحعا  ،آيحة الرضحاعةمحاء فحي  وعلى اذا يحمع ما ،ثم إذا بل هم الناسخ رمعوا إليه ،عملون بالمنسوخيف
 يتلوانن مما يتلى، يعني وا -عليه وسلم صلى هللا-هللا ل وتوفي رسو  ،فنسخن بخمس ،كن فيما يتلى من القرآن
وقد أحسحن  ،فيعملون بالمنسوخ ،فيدل على أن بعض الصحابة قد يخفى عليهم الناسخ ،من خفي عليه نسخ اللفا
 لما رمم. ذلكولو   ،أنه منسوخ هوفي رموعه دليع على أنه صأ عند ،من انتهى إلى ما سمم

رواه  "اوز الختدان الختدان فلدهلل وجدب الغسدلج إذامر كان يلول: "افع أن ع هلل هللا  ن عوحهللثءي عن مالك عن ء"
وذكر الشافعي أن كالم العرب يقتضى أن المنابحة تطلحق  ،أربعة من الصحابة -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي 

 ةنحفالأمنحب محن  افان كحع محن خوطحب بح ن فالًنح ،لم ينزلن وا   ،ما يلزم أن يكون اناك إنزال ،حقيقة على المما 
ولحيس  ،يعني المما  احو ممحرد اإليحالج ،أن اإلنزال ليس من مسمى المما يعني  ،ن لم ينزلأنه أصابها وا   عقع
 .مسماه اإلنزالمن 

 طالب:.......
 ولج؟نعم إذا أ

 طالب:.......
 ،يمب فيه الملحد ،الحديمب فيه  ،عليه مميم اآثار المترتبة على المما ويمب  ،مب عليه ال سعيولو لم ينزل 

 ؟نعم اإليالج،كع اذا إذا حصع  ،فيه الرمم يمب
 طالب:.......

 ؟ينأ
 طالب:.......

مقتضححى اححذا أن غسححع  ،ثححم اغتسححع ،ثححم غسححع رأسححه ،ثححم غسححع ومهححهفرمححه، ثححم مضححمض، ثححم غسححع  ،نعححمالسححابق 
ر نحه اقتصح: إأو نقحول رأسحه،ثحم اغتسحع غيحر غسحع  :ألن قولحه ؟مسحأ أمغسحع احو يعني احع  ،نعم ،رأسه للوضوء

بدليع  ،في فر   ما ،يعني باقيه ،ثم اغتسع في سائر بدنه ، سلهفثم أفاض الماء على رأسه  ،على بعض الوضوء
ألنححه لححم  ؛سححهم  داعححي ليحصحع لححه غسحع نعححم دام ي سححع رأسحه  محا ،دل علحى أنححه لحم يمسححأ ،أنحه لححم ي سحع رملححه

 الوضوء.على بعض قتصر اف، اأيًض ي سع رمليه 
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نعحم علحى كحع ححال  ،علحى أنحه مسحتحب ا تفحا ، يروى عن الماورد إ  ما  ،ا تفا نقع  و  التثليث ذكرنا أن النو 
 نعم. مة أاع العلم،، يستحب عند عاواكذا ااأليسر ثالثً  ،اثالثً ي سع شقه األيمن  ،ايفيض على رأسه ثالثً 

  .أحسن هللا إليك
 ن  ءام أو يطلم ق ل أن يغتسلوضور الجءب إذا أراهلل أ :باب

صدلأ هللا - دن الخطداب لرسدول هللا  رذكدر عمد :ن عمر أء  قالعن ع هلل هللا  ن هلل ءار عن ع هلل هللا  عن مالك 
))توضح  واغسحع ذكحرك  :-صدلأ هللا عليد  وسدلم-رسول هللا ل  فلال  أء  يص ب  جءابة من الل ل، -علي  وسلم
 .ثم نم((

إذا  :تلدول ءدىاك مدا -  وسدلمصدلأ هللا عليد-عن مالك عن هشام  ن عروة عن أ يد  عدن عائشدة زوج الء دي 
 ص ة".له لف   ءم حتأ  توضأ وضور ،ثم أراهلل أن  ءام ق ل أن يغتسل ،أصاب أحهللكم المرأة

أن  ءددام أو يطلددم وهددو جءددب غسددل وجهدد  ويهلليدد  إلددأ  أراهللإذا  نعمددر كددا ددن  ع ددهلل هللان أعددن مالددك عددن ءددافع 
 "، ومسح  رأس  ثم طلم أو ءامالمرفل ن
 : - تعالىرحمه هللا-المؤلف يقول 
  اهلل أن  ءام أو يطلم ق ل أن يغتسلوضور الجءب إذا أر  :باب

ءِّتي  :وفي التنزيع ،على كع ما يسا  حتى الماءيطلق الطعام و  ،يطعم يعني ي كع الطعام  }َوَمن لَّْم َيْطَلْم   َفإتءَّ   مت
ددي فحح طلق الطعححام علححى شححرب المححاء  [( سححورة البقححرة932)] ءِّت ءَّدد   مت  ،طعححم أنهححا طعححاموفححي زمححزم  [سححورة البقححرة( 932)] }َفإت

 والطعم او الطعام.
: عحن مالحك رواته كلهم يقولون  اكذا رواه مالك في الموط  باتفا  "حهللثءي يح أ عن مالك عن ع هلل هللا  ن هلل ءار"

 بن دينار. عبد هللابدل ه مالك خارج الموط  عن نافم ا ورو  ،بن دينار عبد هللاعن 
ذا كحا ، وحديث نافم غريب"بد هللا بن دينارلكن المحفو  عن ع ،االك عنهما ممعيً ث لمالحدي" :بد البرقال ابن ع
علحى كحع ححال احو ثابح  عن نافم خمسة أو ستة فال غرابحة"  هروا ": بن حمر قالالكن الحافا  ،عبد البر قال ابن

 طريق عبد هللا بن دينار.ثاب  من أنه كما  ،من طريق نافم
 ،محن مسحند ابحن عمحر ،ابن عمر ؟فالحديث من مسند من " ن الخطاب رذكر عم :ل  ن عمر أء  قاعن ع هلل هللا"

: ذكددر عمدر  ددن أءد  قدال"أنحه محن مسحند عمححر  هومقتضحا ،عحن عمححرعحن عبححد هللا بحن عمحر  :وفحي بعحض الروايحا 
ليد  عهللا صدلأ -ل لد  رسدول هللا افل ،أء  يص ب  جءابة من الل ل -صلأ هللا علي  وسلم-الخطاب لرسول هللا 

الحواو احذه تفيحد  ((توضأ واغسل ذكرك))ألنه األصع  ((واغسل ذكرك))مراد الوضوء الشرعي  "((توضأ)) :-وسلم
 ((ثددم ءددم))يعنححي تنظححف  ،نححه وضححوء ل ححو  : إإ  إذا قلنححا ،ألن غسححع الححذكر قبححع الوضححوء ؛نعححم ؟تفيححد أم  ترتيححب 

أاححع  ر، ممحاايواحو شححذوذ ،إلحى إيمابححهأاحع الظححاار  وذاححب ،والممهحور علحى أن اححذا األمحر بالوضححوء لالسحتحباب
يقع بالوموب إ  أاع لكن لم  ،األصع في األمر الوموب ،واألصع في األمر الوموب ،العلم على أنه لالستحباب

الظححاار األكثححر علححى أنححه   يعتححد أاححع بقححول  ا عتححدادومعححرو   ،، حكححم أاححع العلححم علححى قححولهم بالشححذوذالظححاار
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ألنه   يرى القياس الذ  او أححد  ؛ود: و  يعتد بقول دايقول النوو   م،لأاع العممم من  ذلككما صرل ب ،بقولهم
 .أن يعتد بقولهم فينب يبالنصوت  ةعنايولهم  ،يرون أنهم من أاع العلم آخرون بينما ، ا متهادأركان 
  ؟الصار  ما ،ألن األصع في األمر الوموب ؛موب إلى ا ستحبابو لهذا األمر من ال الصار 
 .......طالب:

 .لكن اذا ضعيف، ضعيف، نعم ما او ب سع ،ماءً   يمس  وا
 طالب:.......

 وأكع؟ غير  زم.يدركه الفمر، لكن اع معنى اذا أنه نام 
 طالب:.......

ذً  ))ثم نم((  ،د لحة ا قتحران األمحر بالوضحوء لحيس بوامحب، احذا يسحمونه اطيب يعنحي األمحر بحالنوم لحيس بوامحب، وا 
 ؟ححدث احذا الوضحوء احع يرفحم :يقولحون  ،ام ينظرون إلى المعنى والعلحة ،ضعيفة ؟قوية أمضعيفة  لة ا قتران ود

 ؟ عند أداء مانعم م الحدث متى يطلب؟رف اأيًض  ،نعم او يخفف ،  يرفم حدثالوضوء الم مور به يرفم حدث؟ 
 .الوموب فياار ظوا   فاألمر  ،لمس لة من حيث المعنىإلى االممهور نظروا ، فإ  به  تصأ 

 طالب:.......
 .ينام من غير أن يمس ماءً  "كان   يمس ماءً "أو فيه  "شئ إن " :لكن ورد في بعض األلفا  ما يخفف ،نعم

 طالب:.......
 .كما في بعض األلفا ، المقصود أن المس لة خفيفة ،شئ توض  إن  نعم،
اءدى أءهدا ك -لأ هللا عليد  وسدلمصد-وحهللثءي عن مالك عن هشام  ن عروة عن أ ي  عدن عائشدة زوج الء دي "

احذا بحين  "صد ةله لتوضدأ وضدور    ءدام حتدأ ثم أراهلل أن  ءام ق ل أن يغتسل ف ،إذا أصاب أحهللكم المرأة": تلول
صالة ثم له لصالة، توض  وضوءله ل، طيب يتوض  وضوءفي الحديث السابق الوضوء الشرعي أن المرد بالوضوء

صححار  ،وانححتقض اححذا الوضححوء ،لكححن اآن خححف بالوضححوءالوضححوء؟ ائححدة اححذا مححا ف اإذً  ؟أعححد الوضححوء :لنقححو  ،أحححدث
 ؟نعم .وموده مثع عدمه
 طالب:.......

 أحدث. ،اذا الوضوء ، انتقضالوضوء رفم لبعض الحدث :لنالكن ق ،الوضوء يخفف ،اذا معرو  نعم،
نحي محا يحؤمر بالوضحوء محرة يع "إال بملداوهللة الجمداع رال  بطدل هدذا الوضدور   دول وال غدائط وال بشدي :قال مالك"

 إذا أحدث إ  إذا عاود المما . ثانية
ع دهلل هللا  ددن عمدر كدان إذا أراهلل أن  ءدام أو أن يطلدم وهدو جءدب غسددل وحدهللثءي عدن مالدك عدن ءدافع أن ": يقحول

 بقي عليه غسع الرملين. ،غسع رمليه نعم ما "أس  ثم طلم أو ءاموجه  ويهللي  إلأ المرفل ن ومسح  ر 
" بح ن احذا الوضحوء لحيس بوامحب اأنه كان   ي سع رمليحه إعالًمحتبم ما تقدم بفعع ابن عمر أ": لبريقول ابن عبد ا

ولححم  ،فعحع بحن عمحر أنححه كحان   ي سحع رمليحه إعحالم بح ن احذا الوضحوء لحيس بوامحببأتبحم محا تقحدم " :يقحول نعحم احو
  .وهللا أعلم كان  بهما" لعلة ن ابن عمر كان يضره غسع رمليهإ :وقال بعضهم ،فعع ابن عمر ايعمب مالكً 
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 .أممعين وصحبهآله وعلى  محمدنبينا  ،ورسولهوبارك على عبده وسلم وصلى هللا 


